
PENSAMENT CREATIU

1. Desenvolupar el pensament creatiu a partir de la teoria dels sis barrets d’Edward 
de Bono.
2. Analitzar una decisió des de diverses perspectives, cosa que força a canviar la 
manera habitual de pensar. 
3. Generar un flux d’idees capaces de transformar-se després en propostes 
creatives i projectes d’innovació.

ESO.

Dues sessions d’una hora.

Sis barrets de color blanc, vermell, negre, groc, verd i blau, respectivament.

Per ser creatius, ens ve de naixement o ens ho hem de treballar? La creativitat 
és una qualitat pròpia de l’ésser humà, però no és innata i es pot treballar. Si vols 
pensar de manera diferent, ser original en les teves idees i aportar solucions noves 
no et perdis la dinàmica següent, en què, a més a més, hauràs d’actuar sota la 
perspectiva de sis barrets diferents.

La creativitat és considerada cada cop més una de les habilitats més importants 
per a la supervivència en el món tan complex on vivim avui dia. Ara bé, com la 
podem aconseguir, a l’aula? Les dinàmiques basades en el pensament divergent 
o pensament lateral, segons Edward de Bono, tracten de la cerca de múltiples 
opcions, i serviran com a base per al desenvolupament de l’actitud creativa dels 
nostres alumnes. 
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Sis barrets per pensar

Van reptar Ernest Hemingway a escriure una història en sis paraules. L’escriptor 
nord-americà destacava per les detallades descripcions dels seus relats. L’aposta 
el treia del seu àmbit de comoditat i l’obligava a crear seguint un estil nou. “For 
sale: baby shoes, never worn” (En venda: sabates de nadó, mai fetes servir) va ser 
la proposta del premi Nobel de Literatura; segons ell, aquesta va ser la seva millor 
obra.

Aquestes dinàmiques es repliquen constantment en la vida diària. Unes situacions 
que ens obliguen a reformular el valor de les coses. Aquí rau la importància del 
pensament creatiu, de fer les coses de manera diferent, com no s’han fet fins ara.

Una educació que sustenta la creativitat treballa el desenvolupament de virtuts 
personals i grupals. Els docents estem cridats a ser els primers creatius dins l’aula. 
Tenim la difícil missió d’“incomodar” els nostres alumnes a fi que no converteixin la 
feina d’aula en una acció rutinària.

Tanmateix, i en contra del que molts pensen, els docents no som els responsables 
de despertar la creativitat. La nostra tasca consisteix a crear les condicions idònies 
perquè els nostres alumnes, de manera natural, deixin fluir la seva creativitat. 
Estem cridats a superar els paradigmes vigents i a facilitar escenaris d’interacció 
nous, oberts a noves maneres de fer en què els nostres alumnes trobin la confiança 
per experimentar obertament. La “por” de no encaixar en el grup estarà dissipada. 
Serà un espai que premiï la innovació, la valentia i la cerca de noves maneres de 
construir.

Sis barrets per pensar és una tècnica creada per Edward de Bono a fi de facilitar la 
resolució o l’anàlisi de problemes des de diferents punts de vista o perspectives. 
Està directament relacionada amb el pensament lateral i fomenta el pensament 
en tota la seva amplitud.

El mètode és molt senzill. Hi ha sis barrets, que ens podem posar o treure per 
indicar el tipus de pensament que estem fent servir. L’acció de posar-nos-els o 
treure’ns-los és important, de manera que recomanem disposar d’alguna mena de 
distintiu que ens deixi clar sota quina perspectiva (o barret) estem parlant.

Desenvolupament de l’activitat



Els estils de pensament són els següents:

• Barret blanc. 
És un pensament neutral i objectiu. No fa interpretacions ni dona opinions. S’ocupa 

de les dades, les xifres, les necessitats, els objectius i l’absència d’informació. 
Aquesta classe de pensament formula premisses del tipus: “Quina informació 
tenim, aquí? Quina informació hi falta?

• Barret vermell. És un pensament emocional. El seu ús permet al que el fa servir 
dir: “Així em sento respecte a aquesta qüestió”, sense que s’hagi de justificar. Té 
a veure amb la intuïció, els sentiments i les emocions.

• Barret negre. Pensaments negatius. Assenyala el que està malament i els motius 
pels quals una cosa no pot funcionar per evitar-ho o solucionar-ho. És el barret 
del seny i la cautela, o sigui que té un gran valor. Sempre ha de ser lògic i evita 
cometre errors.

• Barret groc. Amb aquest barret pensarem de manera positiva; ens ajudarà a 
veure per què una cosa funcionarà i per què ens aportarà beneficis. És l’avaluació 
positiva.

• Barret verd. És el barret de la creativitat. En aquest moment també es poden fer 
servir altres tècniques a fi de generar idees i desenvolupar la creativitat. És un 
barret creatiu que implica moviment, provocació per buscar alternatives i anar 
més enllà del que coneixem i ens és satisfactori.

• Barret blau. S’ocupa de l’organització i el control del procés del pensament. També 
controla l’ús dels altres barrets i és responsable de la síntesi, la visió global i les 
conclusions. El barret blau es fa servir al principi i al final d’una sessió creativa.  

Un cop explicat a classe en què consisteix la teoria dels sis barrets els explicarem 
que farem un debat a l’aula segons la teoria d’Edward de Bono: posant-nos els 
barrets. Ho haurem de gravar i, després, treure’n conclusions.



Per començar, triarem un alumne per cada barret. Podem permetre que siguin 
els mateixos alumnes els que facin suggeriments sobre quins d’ells serien més 
apropiats per a cada barret.

Cadascun d’aquests “alumnes barret” triarà, al seu torn, dos o tres companys, en 
funció de la mida de la classe.

Els altres alumnes del grup compliran les funcions següents:

• Un alumne policia, que observarà l’alumne barret en el seu paper. La seva funció 
serà prendre notes per justificar, un cop finalitzi el debat, com de bé o de malament 
s’ha ajustat aquest alumne al seu paper. Després d’escoltar-lo es posarà una nota 
a cada alumne barret.

•  Un alumne idea, que anotarà totes les idees rellevants que digui qualsevol dels 
alumnes barret.

• Un alumne jutge, que podrà votar els millors alumnes policia i alumnes idea dels 
altres grups, però no els del seu propi grup. Els criteris que justifiquin la seva tria 
hauran de ser motivats.

És important que un o dos alumnes de la classe quedin lliures per poder gravar el 
vídeo.

Es triarà com a tema de debat un tema controvertit, que permeti l’intercanvi 
d’opinions enfrontades (masclisme, immigració, racisme...).

Regles del debat

Penalitza: cridar, interrompre, aixecar-se, monopolitzar la conversa, no parlar, 
insultar, no ser constructiu o no prendre-s’ho seriosament.

Dona punts: trobar noves possibilitats, intentar entendre els altres, fins i tot si no 
s’està disposat a cedir, buscar solucions, ser amable, ser crític, ser assertiu i enaltir 
les idees de l’altre.



Els alumnes treballaran en grup i escriuran un guió sobre com hauria d’enfocar el 
seu barret el debat i quines idees seria convenient que expressés. La sinceritat és 
important, però intentar veure altres punts de vista també.

Finalment, un cop s’hagi fet el debat, amb la seva gravació, deixarem una sessió en 
què mirarem el vídeo i el resum de les idees dels alumnes idea. Entre tots decidirem 
si la nostra avaluació coincideix o no amb el que estem veient.

FONTS: 
- http://dialogoeducativobolivia.blogspot.com.es 
- https://ineverycrea.net 
- http://www.xtec.cat 


